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Eucharistieviering op de woensdagochtend
Het parochiebestuur heeft om ons onbekende reden de Eucharistieviering van
woensdagmorgen laten vervallen. Daarmee is ook het gebruikelijke kopje koffie
na de viering verdwenen.
Wij vinden dit een groot gemis en stellen de volgende oplossing voor.

1 januari 2009 14:00 uur.

Samen rozenkrans bidden met Maria

De klokken van de Goede Raad lieten zich na 4 maanden weer
horen. Ze riepen de omwonenden op om naar de Goede Raad
te komen voor de receptie bij Maria.

Met ingang van woensdag 4 februari a.s.

gaan we in de Mariakapel van de O.L.V. van
Goede Raadkerk starten met het samen bidden
van de rozenkrans. Tijdens het bidden van de
rozenkrans wordt het leven van Jezus en Maria en
het christelijke geloof overwogen aan de hand van
20 kernmomenten; de zogeheten 'geheimen'.
Als intentie bidden we voor de parochie, voor de
zieken, voor de eenheid en voor de vrede.

Het organiserende comité werd blij verrast met het bezoek
van bijna 100 personen.
Pastor Tol, Vincent Kellenaar, Puck Witte, Deken Cassee,
Pastoor Dresmé, Peter en Alma Tervoort, en vele parochianen
die met eigen ogen wilden zien dat de GOEDE RAAD
onbeschadigd de 4 maanden sluiting doorgekomen was en
vanaf nu weer voor alle vieringen gebruikt kan worden.

Bidt u met ons mee?
U bent u van harte welkom in de Maria kapel.

4 januari 2009

Aansluitend staat het alom vertrouwde kopje koffie voor u klaar.

GREGORIAANSE VIERING

Wanneer? Iedere woensdag om 10.00 uur.

Wij hebben lang moeten wachten op onze eerste viering na de
winterslaap van 4 maanden. Maar het was er ook één die klonk
als een klok. Circa 400 mensen en een grote collecte.
We hebben de verjaardag van pastor Tol ook meteen gevierd en pater
Noordermeer die ook pas jarig was geweest hebben wij kunnen blij maken met
de tweede collecte die bestemd werd voor het straatarme Haïti.
Het was een hele klus de 88 intenties voor te lezen.
Het werd opgelost door de collectanten al vast op pad te sturen en zodoende de
viering niet extra lang te laten duren.
Spontaan heeft het Mariakoor versterking gekregen van Tremenda. Het leek bijna
wel andersom.
Het was een mooi en ontroerend moment toen na de consecratie tijdens het
zingen van het pater noster de godslamp werd aangestoken.
Dank aan een ieder die zijn steentje heeft bijgedragen tot het doen tot stand
komen van deze viering.
Laten wij hopen dat er nog vele zullen volgen.

GOEDE RAAD OP NAAR DE

100 JAAR !!

Nu de Goede Raadkerk open blijft maken wij ons op voor de viering van het
HONDERD-jarig bestaan op 10 mei 2015. Het lijkt nog ver weg, maar de 7
jaren hebben we hard nodig om alle informatie te verzamelen en te bundelen
tot een prachtig boek. U bent van harte uitgenodigd om alle verhalen, foto’s en
andere zaken met betrekking tot de Goede Raad aan ons ter hand te stellen
zodat niets verloren gaat.
Wij herinneren ons bijvoorbeeld dat het kruis boven op de toren van de Goede
Raad in 1948 verfraaid werd met een groene Neon omzoomd. Het zou prachtig
zijn als we dat weer zouden kunnen herstellen.

Bets van Rookhuizen.

3

4

WAT GEBEURDE ER IN

4 MAANDEN “DOOD TIJ” ?

Rina en Ad Berg waren meerdere malen per week te
vinden in de kerkzaal. Controle op lekkages en stormschade
waren hard nodig. Het orgel heeft Ad regelmatig laten
klinken om te voorkomen dat het achteruit zou gaan. De
geluidsinstallatie getest, de verwarming stand-by gehouden,
ruim 50 dakpannen kozen hun eigen weg en moesten
vervangen worden door nieuwe exemplaren. Lekkage van
daken en kranen, ingegooide ramen gerepareerd, kerkplein
regelmatig geveegd. De inzet van Ad en Rina grenzen aan
het ongelooflijke. Vanaf deze plaats wil ik ze persoonlijk heel
hartelijk danken voor hun inspirerende inzet voor onze
geloofsgemeenschap.

Dankzij de speciale toestemming van Kanselier Fennis en Bisschop J.M. Punt kon
de Goede Raadkerk deelnemen aan Open Monumentendag op 9 september
2008. Het werd een druk bezochte monumentendag.
Bijna 400 bezoekers mocht de Goede Raad ontvangen binnen haar muren.

Van 21 t/m 27
september 2008
waren 34 parochianen
en hun begeleiders op
Lourdesreis
om Maria te bedanken
dat de Goede Raadkerk
voor de Eredienst
behouden blijft.

Ook door de vele andere vrijwilligers is enorm veel werk verzet, ook gedurende
“Dood tij”.
De kerkhofploeg werd weer geplaagd door een dief
die het voorzien had op de elektrische apparatuur.
Gelukkig waren er vele gulle gevers die met
prima apparatuur de kerkhofploeg uit de brand
geholpen hebben.
Hartelijk dank voor uw gulle gave!

Processietuin

verrijkt met een prachtige Lourdesgrot.

Seminar Religieus Erfgoed.
In november bezochten we met ze vieren een seminar over religieus erfgoed.
Er werd een prachtig boek over Heilige Huisjes gepresenteerd, uitgegeven
door het Noord-Hollands Dagblad. De Goede Raad heeft een prominente
plaats gevonden met foto’s van onze gebrandschilderde ramen, ons kerkgebouw
van binnen en buiten en een prachtig artikel. Het boek is te koop bij het NHD.

Zie het artikel verder in dit blad.

De Stichting tot behoud heeft het parochiebestuur, Deken Cassee en
het Bisdom brieven gestuurd met het verzoek de dialoog op gang te
brengen. Helaas heeft het parochiebestuur afwijzend gereageerd
op de verzoeken.

UITVAARTBEGELEIDING

JAN VAN EERDEN

MEULEMAN

AFSCHEIDSCENTRUM
Plesmanweg 400,

UW SPECIAALZAAK IN GROENTE & FRUIT

1945 WV Beverwijk

Groot assortiment in panklare producten,
salades, maaltijden en soepen

WAAR AFSCHEIDNEMEN ECHT MOGELIJK IS
Tel.: 0251-254135 DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Erkend lid van de NUVU

Plantage 140 Beverwijk 0251 226224
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Kerkbalans en Actie Steunbeer

DE

' STEUNBEER '

De Rooms-Katholieke kerk is een
kerk van ons allemaal.

IS WEER ONTWAAKT !!!

Om de kosten van pastoraat, gebouwen
en vieringen te dekken is de actie
Kerkbalans door de gezamenlijke Kerken
van Nederland ingesteld.

Na een winterslaap van 4 maanden is de Steunbeer weer ontwaakt
en klaar voor zijn beresterke Actie.
Waarom?

Uw bijdrage
voor de actie Kerkbalans
is onontbeerlijk voor het voortbestaan
van onze RK-kerk

Actie Steunbeer is voor íedereen die de O.L.V. van Goede Raad een warm
hart toedraagt en een concrete bijdrage wil leveren tot behoud van dit
unieke, authentieke kerkcomplex. Via Actie Steunbeer wordt “nieuw geld”
bijeengebracht door enthousiaste mensen (Steunberen) van binnen en (ver)
buiten onze eigen kerkregio.

Waartoe?

De Actie Steunbeer is door de Stichting tot behoud van de Goede Raadkerk in
het leven geroepen om ruimte te geven aan de parochianen en sympathisanten
van de Goede Raad om hun bijdrage uniek te bestemmen voor het behoud van
de Goede Raadkerk.

De gelden, die via de Actie Steunbeer worden ingezameld door de “Stichting
tot Behoud Goede Raad”, zullen in nauw overleg met de bisschop van
Haarlem, Mgr. Punt, aan hem ter beschikking worden gesteld ter dekking van
kosten van onderhoud of restauratie van het kerkcomplex O.L.V. van Goede
Raad (bestaande uit: kerkgebouw met kerkplein, Jozefzaal, parochiecentrum,
pastorie en processietuin met begraafplaats).
Daartoe zal de Stichting de komende periode contact zoeken met de bisschop
om te spreken over de formele status en werkwijze van de Stichting in relatie
tot bestaande, kerkelijke regels en structuren.

Met de ingezamelde gelden van Actie Steunbeer wordt het Bisdom ondersteund
in de kosten voor restauratie, onderhoud en exploitatie van het kerkcomplex
Goede Raad.
Voor Actie Kerkbalans maakt u uw bijdrage over aan het bestuur van de parochie
waartoe u behoort.
Op de volgende pagina leest u hoe u aan de Actie Steunbeer kunt deelnemen.

Ook wil de Stichting in overleg met de bisschop concrete afspraken maken
over de manier waarop geworven Steunbeergelden door de Stichting aan
hem ter beschikking kunnen worden gesteld voor diverse projecten van
onderhoud of restauratie van de Goede Raad.

HAARMODE
FRANK BOSMAN

Waar vandaan?

De meeste Steunberen hebben doorlopende machtigingen afgegeven aan de
Stichting om maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag van hun
bankrekening automatisch te incasseren. Dit geeft de Stichting de zekerheid
van een vaste opbrengst aan Steunbeergelden.
Een éénmalige machtiging of een toezegging om zèlf bedragen als Steunbeer
aan de Stichting over te maken zijn ook mogelijk.
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Waar naartoe?

LOURDESGROT

Momenteel hebben 315 Steunberen € 20.000 Steunbeergeld toegezegd. Een
mooi bedrag, opgebracht door 30% van de wijkparochianen. De Stichting
streeft ernaar dat alle parochianen hun STEUNTJE bijdragen aan deze actie.
Alléén dán kunnen we zeggen:

IN DE TUIN VAN DE KERK
ONZE LIEVE VROUW
VAN GOEDE RAAD.

“Goede Raad dóór en vóór de parochianen”.
Vul daarom, indien u nog geen Steunbeer bent, vandaag nog een eigen
Steunbeerformulier in (zie daartoe de in dit boekje bijgevoegde
Steunbeerformulieren) en retourneer dat naar het op dat formulier
aangegeven adres.
Bent u al Steunbeer, geef dan Steunbeerformulieren aan familie, vrienden,
kennissen, buren en verenigingen en werf zoveel mogelijk nieuwe Steunberen.

Ja, ook buiten hebben wij nu een Lourdesgrot.
Hadden wij al een mooie grot, in de kerk; gemaakt
door dhr. T. Rijnders, nu prijkt er een ruige grot in de
processietuin, hetgeen een rustpunt aangeeft voor
de bezoekers van het kerkhof en de tuin.
Vele jaren geleden werd tijdens een Wijk-Parochie-Raad-vergadering al eens
terloops naar voren gebracht om in de kerktuin een rustpunt aan te brengen. Wij
hadden het Mariabeeld van de Regina Caeli staan en dat zou dan tevens een
mooie herinnering zijn aan de gesloopte kerk.
Bij nader onderzoek bleek echter dat het materiaal waarvan het beeld gemaakt
was, ongeschikt te zijn voor plaatsing buiten in weer en wind.
Het idee kwam hierdoor op een 'laag pitje' te staan, maar wel in ons achterhoofd
als er zich iets voordoet, zodat bovengenoemd plan gerealiseerd kan worden, dan
actie.
Zoals Maria ons de afgelopen moeilijke jaren, keer op keer liet zien dat wij er niet
alléén voor stonden, steeds als wij het niet meer zagen zitten, gebeurde er een
'klein wondertje'.
Ook in dit geval het GODSHUIS POTDICHT, nergens mochten wij in, geen enkele
activiteit, het was: DOOD TIJ.
Maar Maria had een activiteit voor ons! Bij 'toeval' kwamen we een prachtig
Mariabeeld voor buiten op het spoor. Peter en Marianne Kramer, de voormalige
eigenaars van tuincentrum Floralia zochten nog een goed onderkomen voor één
van hun dierbare Mariabeelden. Enthousiast werd het idee ontvangen om het
Mariabeeld een centrale plaats te geven in de tuin achter de O.L.V. van Goede
Raadkerk.
Elma van Vianen kwam met het bericht dat een Lourdesgrot in de Kloostertuin
aan de Wilgenhoflaan t.z.t. gesloopt zou worden gelijk met het pand, dat was
alarm, en een reden om er achter aan te gaan.
Via van Amersfoort Makelaardij uit Wijk aan Zee werd de eigenaar van het pand
benaderd, en met veel hulp en medewerking van de heer van Amersfoort kregen
wij het groene licht en kon de klus beginnen.
Tien dagen lang hebben mijn vrouw Rina en ik met de trilhamer van Cor Bart
voorzichtig de brokken natuursteen losgemaakt, en die zijn overgebracht naar de
Kerktuin, alléén de fundatie hebben wij laten zitten, dat was een klomp beton.

Extra steunbeerformulieren zijn verkrijgbaar bij
Idolette Verkerk, Strick van Linschotenstraat 12 te Beverwijk.
Wanneer?

De eerste incasso’s zullen vermoedelijk plaatsvinden in de maand februari
(met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009).
Voordat de Stichting overgaat tot eerste incasso, zal iedere Steunbeer
hieromtrent vooraf worden geïnformeerd via een persoonlijke brief.
Samen kunnen we er voor zorgen dat de Actie Steunbeer een daverend succes
wordt! Dus:
Wilt u een Goede Raad ?

Wordt Steunbeer !

Namens de Stichting, hartelijk dank!

Uw gift is AFTREKBAAR van de belasting.
De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling.
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Je krijgt wel even 'kippenvel' als je in dezelfde week waarin wij de grot aan het
ontmantelen waren, Deken Cassee in de MARIA KERK in Heemskerk, in zijn preek
verteld dat de beelden van de Lourdesgrot, die vroeger in de Kloostertuin in
Heemskerk hadden gestaan, maar met de bouw van het zusterhuis aan de
Wilgenhoflaan meegenomen waren naar Beverwijk, weer opgespoord waren, de
beelden waren zoek!!
Om de Lourdes beelden een passende plaats te geven werd er een grot gebouwd in
de MARIA KERK, zowel de Maria parochianen als de parochianen van de Onze Lieve
Vrouw van Goede Raad wisten niets van beide activiteiten op het zelfde moment!
"Wondertje"?
Inmiddels had Elma, die ook voor de sponsering zorg wilde dragen, een advertentie
geplaatst voor extra stenen, de fundatie van de grot was in de kloostertuin niet los
te krijgen, zonder het gebouw te beschadigen. (alléén al de kosten van het cement
waren een paar honderd euro)
Binnen één dag kwam er al een telefoontje van iemand, "wij mochten de hele tuin
leeghalen" !!
Cor Bart met Fred van Vianen haalden de eerste vracht op, prachtige keitjes die
goed pasten bij de originele stukken natuursteen van het Klooster.
Daarna volgde het grote transport, Bets van Rookhuizen, als een rasechte
beroepschauffeur; bouwvakker en tuinman, reed af en aan met de aanhanger, wij
konden de hele tuin leeghalen, zodat de voorraad stenen in de Kerktuin wel een
berglandschap leek.
Twee dagen later kwam er nog een tuin in de aanbieding, ook gratis, als de stenen
zelf maar uit de grond gehaald werden, en als bouwvakker; tuinman werden er
ruim 18 aanhangers van 'n paar ton, uit de tuinen gespit, en overgebracht naar de
Kerktuin. Maar dan, hoe begin je te bouwen??, gelukkig hadden Elma van Vianen
en Nel Bart de heer Cees Admiraal benaderd. Cees heeft een mooie monumentale
boerderij, die hij zelf heeft gerestaureerd, dus hij weet wat metselen is.
Over de plaats waar de grot moest komen was al wat gepraat, maar Cees kwam
met het idee de grot te plaatsen waar toen de composthoop lag; dus dat was even
aan de slag en opruimen geblazen, ook de dames staken hun handen uit de
mouwen; en werd het een mooie ruime en schone nis.
Cees begon met een behoorlijke fundatie aan te brengen in de vorm van dubbele
tegels, daarna kon hij ook met medewerking van zijn "maatje" Anne Vledder
beginnen aan het metselwerk.
Iedere morgen mocht ik om half tien bellen (voor hem koffietijd), en als ik dan zei
"Cees, het ziet er goed uit", dan kwam de mededeling "maak het cement maar vast
klaar", iedere dag dat er gemetseld kon worden, werd er ruim 100 kg. cement voor
de grot verwerkt, en met 16 metseldagen lang, als het weer het maar even toeliet,
zelfs op zaterdag, gingen wij aan de slag, omdat wij klaar wilden zijn voordat de
vorst zou invallen, en dat hebben wij precies gered.
Met veel dank aan Cees Admiraal! Er is een mooie Mariagrot geplaatst, die een
rustpunt vormt in de Kerktuin, en deze grot zal altijd doen denken aan het
"LICHTPUNTJE" dat er was in de donkere maanden van een gesloten GODSHUIS,
"DE ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD".
Ad Berg.
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p.s. de zusters in Aerdenhout hebben deze foto gekregen van de grot; hij krijgt bij
hen een mooi plaatsje in het klooster.

J.C. BELIEN
Sinds 1921
Naam voor kwaliteit en service

Batavus*Raleigh
Phoenix*B.S.A.
Rih*Burgers
Union*Gazelle
Schaatsen
Helmenspecialist
RIJWIELEN
BROMFIETSONDERDELEN
BREESTRAAT 26
BEVERWIJK 0251 - 228587
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DE KERK ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD
KRIJGT IN OPDRACHT VAN HET BISDOM
EEN ONTRUIMINGS INSTALLATIE

MARIA KAPEL

De kerkdeur zie ik open!
Men kan er binnengaan.
Moeder van Jezus, niet als smekeling
kom ik voor u staan.

Degene die in de ochtend rond 7 uur langs de kerk 'de Goede Raad' komt, zal zich
verbaasd afvragen, waarom er overal licht brand in de kerk.
U kunt gerust zijn, want er wordt door Visser Electro -en beveiligingstechnieken
gewerkt. Het installatiebedrijf plaatst een ontruimingsinstallatie en dat is een
behoorlijke klus.
Wat houd deze installatie in ?, bij calamiteiten, zoals brand in de kerk; of in een van
de bijgebouwen; brand in een van de woningen welke dicht tegen de kerk
aanstaan, waardoor in de kerk problemen zouden kunnen ontstaan; gaslekkage;
kortsluiting, etc. etc.. In al deze situaties kan de dienstdoende koster actie
ondernemen en de installatie in werking stellen. Het werkt op licht en
geluidsseinen, zodanig dat een ieder wel aanvoelt dat het " wegwezen is geblazen"
Gelukkig is bij de bouw van de kerk al rekening gehouden, dat parochianen snel de
kerk kunnen verlaten.
Met vier grote dubbele deuren van bijna 2 meter breed en nog eens 3 enkele
deuren, duidelijk aangegeven door de bordjes met de vluchtroute-aanduiding kan
dit toch geen probleem zijn.
Wij gaan er van uit dat deze installatie niet bedoeld is voor kleine diensten; want
dan kan via onze geluidsinstallatie een mededeling worden gedaan. Het gaat hier
echt om grote diensten als Kerst, Pasen, Pinksteren, bij de school activiteiten met
de 500 kinderen van bv. de Wilgenroos, waarbij dan een aantal kinderen verdeeld
in verschillende vertrekken zich voorbereiden op de komende dienst waarbij zij
betrokken zijn.
Wij hebben straks een hele veilige kerk, hetgeen betaald word door het Bisdom.

Ik heb u niets te bieden,
ik kan u niet verrijken,
ik kom alleen, Moeder,
om naar u te kijken.

Vlak voor het ter perse gaan kregen wij bericht van het Bisdom dat de Aannemer
opdracht heeft gekregen om op woensdag 21 januari aan te vangen met het wind
en water dicht maken van de Kerkzaal. De zinken goten en hemelwater afvoeren
worden vervangen.

W E E R O P E N !!
Maandag t/m Vrijdag
10.00 tot 15.30 uur
Bij toerbeurt wordt in de ochtend door enige vrijwilligers, de Maria Kapel geopend,
de koster Jack Beentjes ( natuurlijk ook vrijwilliger ) draagt iedere dag zorg voor de
sluiting.
De kaarsen zijn in de week dat de Kapel open is, vervangen door waxinelichtjes.
Idolette Verkerk ( ook koster ) vond een goede oplossing voor een wat veiliger
manier van kaarsjes branden in de Kapel. Tevens wordt er door haar zoon een
zinken bak gemaakt zoals u die ook in de vele andere kerken toegepast ziet.
Voor iedere kerkdienst zal zorg worden gedragen dat de gewone kaarsen weer
aanwezig zijn in de bakjes, zodat u uw kaarsje weer bij Maria op kunt steken.
Ad Berg

BIJ U ZIJN

EN ZO KUNT U ZIEN DAT MONSEIGNEUR J. PUNT OOK DE
PAROCHIANEN VAN DE ONZE LIEVE VROUW VAN GOEDE RAAD
EEN WARM HART TOEDRAAGT. EEN ECHTE HERDER !

U aan te zien,
te wenen van gelukzaligheid,
te weten dat ik uw kind ben
en dat gij er nog zijt.

Ad Berg.

Niets zoek ik
op dit éne ingehouden moment :
dan bij u te zijn Maria,
hier, waar ik mij tot u wend.
Zonder woorden, met mijn ogen
stil naar uw gelaat,
met niets anders
dan het lied, dat mijn harte slaat.
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Een bollenakker wordt voor de kerk voorbereid. Voorzitter van de Bouwcommissie
vraagt bij alle katholieken der St. Agatha parochie om geldelijke steun, en houdt
liefdadigheidspreek in zijn oude parochie O.L. Vrouw van Goeden Raad te ’s
Gravenhage. (opbrengst van predikatie ruim f 1000 plus f 1000 van de Hoogeerw.
Heer Mgr. W.M.G. Wittert van Hoogland.)
Er wordt een verlotingscomité opgericht (alg. presidente: Mevrouw J. Braun-de
Boer).

Uit het Liber Memorialis (1913).

-’t Ontwerp der loten werd gratis geteekend en gelithografeerd door Louis Haver te
Arnhem-

Z. D. Hoogw. A.J. Callier, Bisschop van Haarlem gelast de Weleerw. Heer H.J.C.
Haver, kapelaan van St. Hippolytus te Delft 12 September 1913 in Beverwijk
aanwezig te zijn, als kapelaan van de St. Agatha-kerk, om maatergelen te nemen
voor de oprichting van eene tweede, nieuwe Parochie in Beverwijk.

Er worden prentbriefkaarten in omgang gebracht naar teekeningen van den
Architect Herm. Van der Kloot Meyburg, uitgever van het mooie werk: “onze oude
Dorpskerken”.
Z.H. Paus Pius X schenkt voor de verloting een zilveren horloge: Z. Exc. Mgr. V.A.
Graaf Ranuzzi de Bianchi, maestro di Camera een zwaar zilveren legpenning;
zelatricen worden aangesteld; een dames-naaikrans georganiseerd; tot
verschillende afd. van de vereeniging van het Allerh. Sacrament tot steun van arme
kerken worden niet zonder veel succes de noodige beden gericht. Alles bij elkaar
was zoodoende buiten andere gebruiksvoorwerpen voor kerk en altaar aan geld
verzameld (incluis bollenakker) einde 1915 fl l 19335.

6 October 1913 wordt door den Bisschop een Bouwcommissie benoemd: bestaande
uit de Heeren: Petrus Bersee, Antonius Goemans, Johannes Mulder en Everardus
Tromp, met kapelaan H.J.C. Haver als Voorzitter.
Pogingen om een terrein aan te koopen van de erven der Wed. Geldermans, aan
den Boeweg gelegen leidden tot geen resultaat, hoewel de bouwcommissie
onderhands tot f 11000 achteraf liet bieden.

-Zuivere winst prentbriefkaarten fl 1227. Poppenverloting fl 313. Groote verloting
fl 3940.-

7 October 1913. De bouwcommissie verwerft bij notairiëele akte van het
Kerkbestuur van St. Agatha te Beverwijk algeheele volmacht om op rechtsgeldige
wijze alles te doen, wat noodig is voor de oprichting der nieuwe parochie.
7 October 1913. Ten overstaan van Notaris M. Donker wordt een voorloopige
koopakte geteekend van een huis, met schuur en erf en tuingrond, genaamd: “Het
Hooiweidje”, gelegen aan den Arendweg, hoek Galgeweg onder Beverwijk, kadaster
Sectie A. No. 2911 groot 65.80 aren. Verkooper is Evert Lubbers (acath.) tuinder;
kooper in laste van de Bouwcommissie Everardus Tromp. Koopsom f 10.000.

De kerkleening (Zie Schuldboek der kerk) van fl 67000, later tot
fl 715000 verhoogd, werd geheel onderhands geplaatst. Door den Vicaris werd
bepaald eerst f 3800 later fl 4000 jaarlijks aan rente
aflossing en reserve op de begrooting te brengen.

S. van Rookhuizen.

- Daarom is boven de nieuwe pastorie geplaatst, “In loco Pascuae” Ps. 22:2.-Oudtijds zegt men mocht om brandgevaar niet binnen Beverwijk hooi aangevoerd
worden. Hiet op ‘t “Hooiweitje” wel. Oftewel: eenmaal zou deze akker voor een
wagen hooi verkocht zijn.-Volgens bouwteekeningen is ’t terrein ongeveer groot 6888,42 M. De M² komt dan
op ± f 1,45.-

groot's

De Bouwmeester wordt aangewezen: de Heer A.J. Kropholler te Scheveningen.
Voor het voltooien van het geheel bleken al spoedig de krachten niet voldoende.
Plannen werden gemaakt voor geheele kerk zonder toren en met hulp-pastorie aan
de kerk aangebouwd, aan den Galgenweg; later met inrichting tot tijdelijke pastorie
van het op ’t terrein aanwezige oude woonhuisje van E. Lubbers. De Vicaris stelde
voor nieuwe pastorie met gedeeltelijke kerk (Torengedeelte).
Besloten werd eindelijk tot nieuwe pastorie met gedeeltelijke kerk (altaargedeelte).

HERENMODE

Alkmaarseweg 22-24 - 1941 DN Beverwijk - 0251 – 224896
www.grootsmode.nl
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JEUGD EN DE KERK
Dat ook kinderen meeleven met de activiteiten rond de kerk Onze Lieve Vrouw
van Goede Raad, mag wel blijken uit bijgaand stukje, geschreven door Mats (8
jaar) in de Vakantie Krant, uitgegeven in augustus 2008.

WAT LEZERS SCHRIJVEN.....
Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

Hoera ! ,

De "kogel" is door de kerk, eindelijk kan de stichting en het Aktie comité de
draad weer oppakken en met goede argumenten het Bisdom en St. Eloy
overtuigen.
Te beginnen met het hele complex vanaf de Arendsweg t/m de Galgenweg
voor een symbolisch bedrag te verkopen aan de parochianen van de Goede
Raad.
Financieel is de Goede Raad bij machte om de kosten en lasten zelf op te
brengen, een grote zorg minder voor het bestuur St. Eloy en vooral voor het
Bisdom en Pastoor Dresmé.
Voor woonruimte staat de Pastorie van de Agatha kerk wagen wijd open.
Op liturgisch gebied blijft een goede samenwerking met de omliggende
parochies wel noodzakelijk, zoals met Laurentius/Mariakerk, St.Jozef Velsen
N., Agatha en Odulphus.

de Goede Raad
kerk uit Beverwijk
blijft.
De kerk had
deelgenomen aan
een wedstrijd
waarbij je zoveel
mogelijk lootjes
moest verzamelen.
De kerk eindigde
op de 2e plaats!

Ik citeer een stukje uit 'SamenKerk', van Martin Frederiks, stafmedewerker
Kerkopbouw, Bisdom Haarlem. 'Mensen die minder frequent hun kerkgebouw
bezoeken, maar er op kunnen rekenen dat als zij de kerk nodig hebben, hij
voor hen aanwezig is’.

Zij mogen van geluk spreken! Het mooie gebouw bestaat al minstens 95 jaar!
ze wonnen er ook nog geld bij! Hoera voor deze goede kerk, de goede raad
kerk uit Beverwijk.

Garanties zijn moeilijk te geven, dus ruimhartig de Aktie Steunbeer van een
bijdrage voorzien. Bankrekening 125571623 t.n.v. Stichting Behoud Goede
Raad te Beverwijk.
Mensen die het culturele complex ook graag voor Beverwijk willen behouden
mogen "hun oude kous legen", en storten op bovenstaande rekening!

Ad Berg.

Met de inhoud van bovenstaande is wel duidelijk dat de Goede Raad op eigen
benen wil staan. Ik hoop dat het Bisdom aan dit verzoek wil meewerken

Loodgietersbedrijf

Technisch Advies

Nog enkele belangrijke punten toevoegen waarom de Goede Raad uit het
verband St. Eloy moet stappen zijn:
Wij parochianen willen Hoogtijdagen zoals Pasen, Pinksteren, Goede Week,
Huwelijks- en Doopplechtigheden, maar vooral het Kerstfeest in onze eigen
kerk, ik hoop dat de kerk dan te klein is voor alle gelovigen.

&
Installatiebureau

Wieffering

U kunt op de inhoud reageren en eventuele suggestie sturen naar:
G.W. Groen, Plantage 36, 1943 LN Beverwijk.
Parochiaan O.L. Vrouw van Goede Raad.

UW INSTALLATIE & DAKSPECIALIST
BIJ UITSTEK, VOOR ELKE KLUS!
Een vertrouwd adres
wanneer het gaat om Service & Garantie



023-533 50 40
06-23711791 / 06-10607407
Fax: 023-844 28 23
Email: info@wieffering.com
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VIERINGEN IN DE GOEDE RAADKERK
Datum /
Tijdstip

Viering

DUISTER OF LICHT

Lokatie /
Koor

Voorganger

Za. 7 febuari
10.00 uur

Ouderenviering

Jozefzaal

Zo. 8 februari
09.30 uur

Eucharistieviering
Gregoriaans

Kerk

Za. 21 febuari
19.00 uur

Eucharistieviering

Kerk

Za. 7 maart
10.00 uur

Ouderenviering

Jozefzaal

Pastor Tol

Zo. 8 maart
09.30 uur

Eucharistieviering
Gregoriaans

Kerk

Pastor Tol

Za.21 maart
19.00 uur

Eucharistieviering

Kerk

De vinger die je uitsteekt, de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert, de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt, de blik op je gezicht,
’t bepaalt wat je te weeg brengt: het duister of het licht.

Pastor Tol

Pastor Tol
Mariakoor

Het mailtje op je website, de koffie die je drinkt,
het ene glaasje minder, het liedje dat je zingt,
de giro die je uitschrijft, ’t persoonlijke gedicht
’t bepaalt waar het naar toegaat: het duister of het licht.

Pastoor Dresmé
Gezongen Mis

De knipoog naar de kleuter, het kopje thee op bed,
het pakje dat je opstuurt, de mens waar jij op let,
de boel, de boel te laten en uitgaan met je nicht,
’t bepaalt wat er gaat winnen: het duister of het licht.

Mariakoor

Het nodigen aan tafel, het lachen om de trend,
het voeren van de eendjes, het zijn zoals je bent,
het nee tegen het onrecht, een daad zonder gewicht,
’t bepaalt de loop der dingen: het duister of het licht.

Pastor Tilma
KIKO

De toegewijde aandacht, ’t vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen, het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos, jouw daad als tegenwicht,
geeft net die andere wending: het duister of het licht.
En de wereld ademt op, als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op, als je doet wat nodig is.
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